
Wijzigingsformulier toestemming beeldmateriaal gebruik

Cuijk, September 2022 

Beste ouder/verzorger,
Wij  gaan zorgvuldig  om met  deze foto’s  en video’s.  Wij  plaatsen geen beeldmateriaal  waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
U heeft hiervoor op het aanmeldformulier toestemming/ dan wel uw afwijzing kenbaar gemaakt.  U
heeft nu besloten om uw toestemmingsverklaring te wijzigen. Dat kan. 

U kunt de door u gegeven toestemming/afwijzing altijd wijzigen. U kunt uw toestemming wijzigen
door het wijzigingsformulier op de website van de school te downloaden. Wij hebben een overzicht
gemaakt welke ouders geen toestemming hebben gegeven bij iedere categorie. Wij zullen dat dan
wijzigen en bespreken met onze medewerkers.

Werkwijze
U vult het formulier in. U print het formulier uit en geeft dit af op het secretariaat van de school. De
secretaresse zal de database aanpassen en ook zorg dragen voor een adequate communicatie over
de wijziging naar de directeur en de onderwijsmedewerkers.

Het  is  goed  om de  wijziging  van  uw toestemming  of  afwijzing  samen  met  uw zoon/dochter  te
bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf wat er gewijzigd is en kunnen zij dit
indien nodig ook kenbaar maken op school.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. In
alle  scholen,  vallend  onder  stichting  Optimus Primair  Onderwijs,  is  het  niet  toegestaan foto’s  te
maken, tenzij  dit nadrukkelijk is overlegd met de school, bijvoorbeeld bij  een bepaalde feestelijke
activiteit.  Toch kan het  voorkomen dat  andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.  De
school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn
met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. De foto’s die op school gemaakt worden
zijn beschikbaar op een besloten website waar alleen ouders met een wachtwoord toegang hebben.

Wilt uw het wijzigingsformulier, ingevuld en getekend, afgeven bij het secretariaat van de school?

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet, 

Directie OBS De Regenboog Cuijk



Toestemmingsformulier voor gebruik foto’s en video’s

Hierbij geeft ondergetekende, ouder/verzorger van: …………………………………… 
(naam van de school)  …………………………………..

Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind:

Schoolfoto en groepsfoto □ geen toestemming    □ toestemming

Schoolgids,  schoolbrochure  en
schoolkalender □ geen toestemming      □ toestemming

Op de website van de school □ geen toestemming      □ toestemming

In de (digitale) nieuwsbrief □ geen toestemming      □ toestemming

Binnen  de  besloten  online  communicatie
applicaties  Google  Classroom  en  Google
Meet

□ geen toestemming      □ toestemming

Binnen besloten school- oudercommunicatie
applicaties zoals Parro en Social Schools □ geen toestemming      □ toestemming

Op sociale media accounts van de school □ geen toestemming      □ toestemming

Aanvullende opmerkingen:

Plaats ………………… datum ondertekening: .............................

Handtekening vader/verzorger:

...................................................................................................

Naam moeder/verzorger:

..................................................

Handtekening vader/verzorger:

...................................................................................................
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